
Вчено.і.  ради  Харківською  національною  університету  імені  В. Н. Каразіна  з
питання: «Про затвердження кандидатур рецензентів (штатних працівників Харківською
національною   університету   імені   В. Н. Каразіна)   дисертаці.і.   старшого   викладача
кафедри медіакомуніицій Зіненко Олени дмитрівни   «Публічні поді.і. в сучасному
украЇнському медіапросторі» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю
о61 -«Журналістика»  з  галузі  знань  о6  -  «Журналістика»  та  затвердження  кафедри
медіакомунікацій соціологічного факульте'іу Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»

від 27 вересня 2021 року, протокол № 10

Заслухавши виступ декана соціологічного факультету, доцента Мурадян О. С. з
питання:    «Про    затвердження    кандидатур    рецензентів    (штатних    працівників
Харківського  національного  університету  імені  В. Н. Каразіна)  дисертаці.і.  старшого
викладача кафедри медіакомунікацій Зіненко  Оjіени дмитрівни  «Публічні поді.і. в
сучасному укра.і.нському медіапросторі» на здобуття  ступеня доктора  філософі.і. за
спеціальністю о61 -Журналістика з галузі знань о6 -Журналістика та затвердження
кафедри     медіакомунікацій     Харківського     національного     університету     імені
В. Н. Каразіна для проведення фахового семінару»,

Вчена рада університету ухвалила:

1  Затвердити  кандидатури  рецензентів  (штатних  працівників  Харківського
національного  університету  імені  В.  Н.  Каразіна)  дисертаці.і.  старшого  викладача
кафедри  медіакомунікацій  Зіненко  Олени дмитрівни   «Публічні подіЇ в  сучасному
укра.і.нському медіапросторі» на здобуття ступеня доктора філософі.і. за спеціальністю
о61 -Журналістика з галузі знань о6 -Журналістика:

(1)  Чєр#gіо6jі  Олє#);  ВоОс4п4Z.6#};,  доктора  філологічних  наук,  доцента  кафедри
російсько.і. мови філологічного факультету Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Чернцова Олена Вадимівна
1) у 2021 році була членом спеціалізованих учених рад із правом прийняття до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.:
дФ О8.051.014 дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
дФ 64.053.025 Харківською національного педаюгічного університету імені Г.

С. СКОВОРОдИ;
2) публікаціЇ рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

здобувача:
1. Чернцова Е. В. Релевантность понятий «гештальт», «фигура», «фон», «фокус»

для   анализа   концептуальной   области   «кажимости»   //   Studia   SlaVica   Academiae



Sсіепtіагum    Нuпgагісае.     2019.     Vоl.     64,     ІSs.     1.     Р.     37Ц6.     (SСОРUS).     URL:
httрs://dоі.огg/ 10.1556/060.2019.64104.              URL                             htфs ://www.SсорuS.соm/
гесогd/dіsрlау.uгі?еіd=2-s2.0-85083636514&огіgіп=АuthогNаmеsLіst&tхGіd
=122dlаоfа8с86867еЬ2с7с54сЬd85Ь22.

2.   Чернцова   Е.   Метакогнитивная   репрезентация   концептуальной   области
«кажимости» (на материале семантики глагольньіх предикатов казаться, показаться) //
Studia Rossica РоSпапіепSіа. Т. 44. № 1. РоZпаh: Adam MickiewicZ UпіVегsіtу РгеSs, 2019.
Р. 277-28 8. URL : https ://ргеSstо.аmu.еdu.рl/іпdех.рhр/Stкр/агtісlе/Vіеw/ l 9522/ 193 01.

3. Чернцова Е.  В.  дискурсивное варьирование когнитивной семантики слова:
опьіт  интегрального  исследования  (на  материале  глаіюльньіх  предикатов  казаться,
показаться, девербатива кажимость, парентезьі кажется): моноірафия. Харьков : ХНУ
имени В. Н. Каразина, 2019. 428 с.

(2) ФілZ.7277оQу Ольzу ЛрксrОz.j.6#};, кандидата соціологічних наук, доцента кафедри
соціологі.і. соціологічною факультету Харківського національного університету імені В.
Н. Каразіна.

дані про рецензента:
Філіппова Ольга Аркаді.і.вна
1) у 2021  році була членом спеціалізовано.і. учено.і. ради з правом прийняття до

розгляду та проведення разового захисту дисертаці.і.:
дФ 64.051.013 Харківського національною університету імені В. Н. Каразіна.

2) Кандидатську дисертацію захищено у 1996 р. (КН № 013256)

Публікаці.і. рецензента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію
здобувача:

1. FilippoVa О. ReconceptualiSationS of ЬогdегS іп роSt-SоVіеt Ukгаіпе: Ьеtwееп EU
геgulаtіопs,   the    SoViet   1еgасу   and   intemal   political   Stгіfе.   Іп:   The   ЕU's   Eastem
NеіghЬоuгhооd: Міgгаtіоп, ЬогdегS and геgіопа1 stаЬіlіtу. London and NeW Yогk: Rоutlеdgе,
2016.  Vol.   107.  Р. 65-78.  (WеЬ  of  Sсіепсе).  URL:  httрS://wwW.гоutlеdgе.соm/Тhе-ЕUs-
ЕаStеm-NеіghЬоuгhооd-Міgгаtіоп-ВогdегS-апd-Rеgіопаl-StаЬіlіtуЛJііkапеп-Sсоtt-
Sоtkаsііга/р/Ьооk/9781138477698.   URL:    httрs://www.WеЬоfsсіепсе.соm/wоs/WоSсс/full-
гесогd/wОS :000444513900005 .

2. Filippova О., Gіulіапо, Е. "Nеіthег with Еuгоре Nог With RuSSіа": Тгасkіпg VieWs
іп КhагkіV / Вісник Харківського національною університета імені В . Н. Каразіна. Серія
«Соціологічні   дослідження   сучасного   суспільства:   методологія,   теорія,   методи».
Харків     :    ХНУ    імені    В.    Н.    Каразіна,    2018.    №    39.     С.    269-274.    URL:
httрs://регіоdісаls.kагаZіп.uа/ssms/агtісlе/vіеw/10210.

3.  ОWсZагZаk  J.,  Рhі1lірS  S.D.,  FilippoVa  О.  Finding  and  Refoming  the  (Іп)VіSіЬlе
Stаtе: Nongovemmental ОгgапіZаtіопs and the ResponSe to HIV іп Ukгаіпе / Кеггіgап D.,
Ваггіпgtоп  С.  (еds)  Stгuсtuгаl DynamicS  of НІV.  Social Aspects  of НІV. Vоl.  4.  Sргіпgег,
Сhаm.,   2018.   UІШ:   httрs://lіпk.Sргіпgег.соm/сhарtег/10.1007О/о2F978-3-319-63522-4_10.
URL:    htфs://dоі.огg/l0.1007/978-3-3 l9-63522-4_10.    URL:    httрs://Www.wеЬоfsсіепсе.
соm/wоs/аuthог/гесогd/35945488.

2      Затвердити     каФедру     медіакомунікацій     соціологічного     факультету
Харківського   національного  університету   імені В. Н. Каразіна  для   проведення
фахового семінару.


